Půst – očista těla i ducha v otázkách a odpovědích

1. Jaké neduhy se dají pomocí půstu léčit?
Půst je procedura, která má velmi široký léčebný potenciál. Nelze jednoduše
vyjmenovat všechny stavy, neduhy a nemoci, které je možno půstem příznivě ovlivnit.
Půst může totiž v principu pomoci léčit prakticky jakýkoliv zdravotní problém.
Někde může pomoci více, někde méně. Záleží totiž na tom, na jaké úrovni se daný
problém projevuje nejsilněji a jak k jeho vzniku došlo. Vždy se totiž na vzniku nemoci
a v jejích projevech podílejí i roviny mysli a duše.
Stále ještě málo se ví, že naše organismy mají svou vlastní moudrost, a že se dokáží
samy čistit, léčit a uzdravovat. Jen k tomu potřebují vhodné podmínky. A půst je právě
jedna z možností, jak svému organismu tyto podmínky připravit.
Trávení snědené potravy je totiž poměrně náročný děj. Vyžaduje souhru na mnoha
úrovních, spotřebuje se při něm velké množství trávicích enzymů (bílkovin, které se
podílejí na trávení) a organismus do štěpení, vstřebávání, transportu a přeměny živin
vloží mnoho své energie. A čím je jídlo těžší, tím více enzymů a energie je potřeba.

Proto nejen nedostatek, ale i nadbytek stravy náš organismus zatěžuje. Navíc
s běžnou stravou svému tělu dodáváme i množství chemických, tělu nepřirozených
látek, které se do potravin dostávají při zemědělské výrobě a průmyslovém
zpracování. Pokud tedy jíme více, než nutně potřebujeme, pak rozumné omezení
stravy náš organismus velmi uvítá.
Při půstu, v momentě, kdy naše tělo není nuceno trávit, ušetřenou energii a enzymy
použije na čištění, uzdravování a opravování sebe sama. V mnohem větší míře
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vylučuje vše, co nepotřebuje a co mu není vlastní. A uzdravuje místa, která to
potřebují. Navíc při omezeném přísunu potravy tělo spotřebovává nadbytečné živiny
(hlavně cukry a tuky), které bylo v minulosti nuceno do svých tkání uložit.
Půst jako tělu přirozená léčebná procedura je skvělý i v tom, že působí nejen v rovině
tělesné, ale projevuje se i v rovině duševní. Půst je totiž obdobím změny. Rušíme
zažité stereotypy a zakoušíme něco nového, neznámého.
Při půstu můžeme vnímat rozproudění životní energie, větší duševní čilost, zbystření
smyslů, ale i větší spojení se sebou. Během půstu můžeme dojít k novým
uvědoměním. Proto se půst používá nejen k ozdravění těla, ale i v duchovní praxi.

Půst je i skvělým začátkem, pokud potřebujeme z nějakých důvodů změnit
životosprávu. Třeba začít jíst kvalitněji a méně. Naše těla totiž často dosti intenzivně
vyžadují to, na co jsou zvyklá. A vyžadují tedy nejen to zdravé a prospěšné, ale i to
nezdravé a neprospěšné. A obvykle se brání i tomu, pokud chceme jíst méně než
obvykle. Půst je pro naše tělo silným signálem, který může částečně „překódovat“
zažité stravovací návyky a tedy nám umožní snadněji vplout do žádoucí změny.
2. Je půst vhodný pro každého?
Nutno je říci, že půst jako silný nástroj sebeléčení není vhodný pro každého. Půst je
období, kdy nepřijímáme žádnou potravu, pijeme jen čistou vodu. Proto klasický půst
není vhodný pro děti a adolescenty, pro těhotné a kojící ženy. Také není vhodný pro
podvyživené a příliš hubené lidi, pro lidi vyčerpané a v těžkých stavech, pro lidi ve
vysokém věku, i když zde samozřejmě záleží na jejich kondici. Také není vhodný pro
diabetiky, kteří mají léky na snížení hladiny krevního cukru.
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Není vhodný i pro lidi s těžšími psychickými problémy a pro lidi, kteří mají z půstu
velký strach.
Zde doporučuji postupně upravit životosprávu a zařadit do stravy co nejvíce čistících
a léčivých potravin, ale to je kapitola sama pro sebe.

3. Je vhodné preventivně zařazovat například jednodenní půsty?
Ano, jednodenní půsty jsou skvělou prevencí. Můžeme je držet třeba i pravidelně,
pokud nám dělají dobře. Ale to je potřeba vyzkoušet. A abychom co nejlépe
zhodnotili léčebný potenciál půstu, je potřeba naslouchat signálům svého těla a
vnímat své potřeby. A to je věc, kterou se musíme postupně naučit. Proto jsou
jednodenní půsty také nezbytným začátkem, pokud chceme časem držet i půsty delší.

4. Jak takový půst probíhá, jak se na něj připravit?
Jak už jsem zmínila, při klasickém půstu přijímáme pouze čistou vodu a nic jiného.

Půst v přírodě běžně drží divoká zvířata, když jsou nemocná. Schovají se v úkrytu,
nežerou a odpočívají, dokud se zase necítí lépe. Pak půst ukončí. Je to instinktivní
záležitost.
My jsme se své přirozenosti, svým instinktům a intuici už ale často z mnoha důvodů
vzdálili, a tak je vhodné se řídit určitými pravidly.
Zpočátku doporučuji držet půst jen jeden den, aby očista nebyla příliš silná a
nepříjemná a abychom se sebou udělali zkušenosti, které pro nás budou bezpečné.
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Pokud absolvujeme několik jednodenních půstů a dobře je zvládáme, cítíme se při
nich už dobře, můžeme půst postupně pomalu prodlužovat. Třeba jednou za měsíc
zařadit 2-3denní půst. Půsty jen o vodě delší než 3 dny běžně nedoporučuji.
Očisty delší než 3 dny je lepší držet na zeleninových a ovocných šťávách (ideálně
v bio kvalitě), které doplňují potřebné vitamíny, minerály, enzymy a antioxidační látky.
Není to už půst v pravém slova smyslu, spíše očistná dieta, ale je to mnohem
příjemnější a bezpečnější varianta pro delší intenzivní čištění a sebeléčení.
Při půstu není vhodné podstupovat příliš velkou fyzickou zátěž. Neplánujte si dlouhé
pochody či intenzivní sportování. Nejvhodnější jsou procházky v přírodě, jóga, čchi
kung, tai či, Pět Tibeťanů apod. či jakékoli jiné cvičení, které máte rádi. Skvělá jsou i
dechová cvičení.

Také byste neměli plánovat půst na období, kdy prožíváte nějaké vypjaté pracovní či
osobní chvíle. Půst by měl být obdobím určitého zklidnění a uvnitřnění se, abychom
z něj vyzískali maximum. Při půstu se navíc nemusíme vždy cítit úplně skvěle, někdy
můžeme vnímat i větší napětí, nervozitu, můžeme být rychleji unaveni, může nás bolet
hlava,… To všechno jsou přechodné stavy související se změnami, ke kterým při půstu
v organismu dochází. Takže je žádoucí mít při půstu možnost přizpůsobit se
aktuálnímu stavu.
Ideální je naplánovat si půst na dobu, kdy máte volno. Můžete se pak více věnovat
sami sobě, pobývat v přírodě a odpočívat podle potřeby.
Je s výhodou pár dní před půstem mírně odlehčit stravu, aby byl organismus už
trošku nastartovaný a abyste se lépe cítili. Je dobré preferovat hodně živých
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(syrových) potravin – zeleninu, ovoce, listy divokých bylin (jedlých plevelů), namočená
semínka, čerstvé klíčky, bylinky...
Také nezapomeňte obeznámit s plánovaným půstem své blízké a pohovořte si s nimi,
pokud by vnímali nějaké obavy. Mnoho lidí si myslí, že bez jídla člověk nepřežije (tedy
pár dní samozřejmě), vaše psychická pohoda a pohoda doma je pro ideální průběh
očisty také důležitá.
Při půstu byste měli více pít, aby měl organismus dostatek vody k vylučování
škodlivých látek do moči.
Pokud byste v průběhu půstu cítili příliš velkou slabost či pocity na omdlení, je lépe si
vypít čerstvě odšťavněnou zeleninovou nebo ovocnou šťávu či sníst malý kousek
ovoce či zeleniny. Není nutné za každou cenu půst dodržet, i tak se váš organismus
dostatečně pročistí. A příště už to třeba zvládnete jen o vodě.

Je zde nutné zmínit, že vícedenní půsty mají jedno úskalí. Při půstu nepřijímáme
potravu, a tak naše střevo není tolik povzbuzováno k pohybu a vylučování. Při půstu
se však tělo zbavuje mnoha škodlivých látek, které z velké části přecházejí právě do
střeva (játry do žluči a s ní do střeva). A aby tyto škodliviny střevo nepoškodily a
nevstřebaly se zase zpět, musíme střevu s vylučováním pomoci.
K tomu slouží klystýry, tedy očistné výplachy tlustého střeva. Já jsem toto před pár
lety ještě nevěděla a po jednom delším půstu jsem si přivodila velké nepříjemnosti a
komplikace. Klystýr a živá strava byly věci, které mi pomohly mé střevo zase uzdravit.
Od té doby všude šířím informace o nutnosti klystýru při vícedenním půstu. Klystýru
není třeba se bát, stačí vědět, jak na to. Na mých webových stránkách si můžete
zdarma stáhnout e-book Očistný klystýr krok za krokem, kde najdete mimo
jiné přesný návod, podle kterého klystýr hravě zvládnete.
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Po půstu následuje tzv. návratová fáze, kdy se organismus zase pomalu přelaďuje na
příjem a trávení potravy. Měla by trvat tolik dní, kolik trval půst. Je důležité pečlivě
sledovat reakce svého těla. Jezte zpočátku jen ovoce a zeleninu, ideálně čerstvé nebo
uvařené v páře či podušené na vodě.
Jezte pomalu, řádně žvýkejte, přežvýkejte i šťávu, aby se dobře promísila se slinami a
nastartovalo se trávení. Soustřeďte se na pocit v žaludku, abyste nesnědli více, než je
vhodné. Jezte opravdu malé porce. Méně je více. A mezi jednotlivými jídly si nechte
alespoň 1-2 hodiny pauzu k řádnému vytrávení.
Pokud byste měli v návratovém období chuť na běžné jídlo, rozhodně ji
neuposlechněte, mohli byste svůj organismus příliš zatížit a ublížit si. Čím déle jste
půst drželi, tím je toto doporučení naléhavější. Myslete na to.
Pokud dobře strávíte ovoce a zeleninu, tak postupně můžete zařadit i těstoviny, rýži či
jiné obiloviny. Pokud jde všechno hladce, po uplynutí návratové fáze postupně
začněte zařazovat běžné lehčí jídlo v malých porcích, stále sledujte své pocity a
nechte si delší čas na vytrávení. U těžších jídel doporučuji alespoň 4 hodiny.

Pokud jste nemocní či užíváte pravidelně léky, je nutné, abyste půst konzultovali s
lékařem. Pokud vám půst nedoporučí, tak neklesejte na mysli.
Můžete zařazovat třeba jednou týdně odlehčený den, kdy celý den jíte jen ovoce a
zeleninu, případně s nějakou lehkou přílohou.
Intenzivnější verzí je očistný den na čerstvě odšťavněných zeleninových a ovocných
šťávách.

© MUDr. Barbora Müllerová

www.barboramullerova.cz

Půst – očista těla i ducha v otázkách a odpovědích

Pro přehlednost bychom mohli půst rozdělit do 4 fází:
1. plánování půstu – zjišťujeme si informace, plánujeme optimální den, případně
konzultujeme půst s lékařem, …
2. příprava na půst – odlehčujeme jídelníček,
3. půst – nejíme a pijeme jen vodu,
4. návratová fáze – začínáme postupně s lehkou stravou.

A pár slov nakonec:
Pokud vám půst není sympatický nebo z něj máte obavy, tak se do něj nenuťte. Půst
by pro vás měl být obdobím péče o sebe sama, objevováním nového, nenásilným
překonáváním vlastních hranic. Rozhodně není nezbytně nutný. Existuje mnoho jiných
možností, jak svůj organismus ozdravit. Sáhněte po tom, co vás láká a oslovuje. 

MUDr. Barbora Müllerová,
průvodce osobním a duchovním rozvojem a po cestách ke zdraví.
Více o očistě a léčení sebe sama najdete na:
a na:

www.barboramullerova.cz
www.onlinekurzmeditace.cz

Ať se vám daří!
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